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Agora ficou mais fácil
conquistar e manter a
certificação internacional.

CONSULTORIA ONLINE
PARA SISTEMAS DE GESTÃO EMPRESARIAL

Se a sua empresa já é certificada ou está em busca da certificação

[ ISO 9001, ISO 14001, ou outras normas ]
a Consultoria On-line é a solução certa.
Através de uma plataforma on-line, a sua empresa terá acesso a uma equipe completa de consultores
para orientar, esclarecer dúvidas e auxiliar a sua empresa em todo o processo, respeitando o seu ritmo
e, o melhor, sem os custos de logística de uma consultoria tradicional.
Acesso à conteúdo técnico, vídeos
e modelos de documentos

Plataforma disponível 24 horas, 7 dias por
semana, de qualquer lugar do mundo

Dashboard para acompanhamento
dos processos
Flexibilidade para desenvolver o processo
no ritmo e no tempo da sua empresa

VANTAGENS

Mais agilidade nas respostas

CONSULTORIA ONLINE

Ferramentas de comunicação, chat,
upload e download de documentos

Sem necessidade de agendamento,
custos de deslocamento ou hospedagem

Custo até 50% mais baixo que o
modelo de consultoria tradicional

Consultoria on-line Verde Ghaia
A certificação de sua empresa a
um clique de distância!

www.sgionline.com.br
(31) 2127-9137 | msarmento@verdeghaia.com.br
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Resolução da ANVISA
Saiba tudo sobre a Resolução que trata de matérias
estranhas macroscópicas e microscópicas em alimentos

Em 28/03/2014 foi publicada a RESOLUÇÃO ANVISA Nº 14, de 28-03-2014,
que dispõe sobre “matérias estranhas macroscópicas e microscópicas em alimentos e
bebidas e seus limites de tolerância”. Desde então este é um assunto amplamente
debatido entre as equipes de segurança de
alimentos das empresas.

Por Raquel Melo

A norma pretende indicar não somente
os riscos à saúde humana provenientes desses contaminantes, mas também as falhas
na aplicação das boas práticas na cadeia
produtiva de alimentos e bebidas, incluindo matérias primas, ingredientes, aditivos
alimentares e coadjuvantes de tecnologia.

Definição de conceitos para entendimento da norma
Para o devido entendimento desta
norma é importante que sejam definidos
alguns conceitos:
• Matéria estranha: qualquer material
não constituinte do produto associado a
condições ou práticas inadequadas na
produção, manipulação, armazenamento
ou distribuição;
• Matérias estranhas macroscópicas:
são aquelas detectadas por observação
direta (olho nu), podendo ser confirmada com auxílio de instrumentos ópticos;
• Matérias estranhas microscópicas:
são aquelas detectadas com auxílio de

instrumentos ópticos, com aumento mínimo de 30 vezes;
• Matérias estranhas inevitáveis: são
aquelas que ocorrem no alimento mesmo com a aplicação das Boas Práticas;
• Partes indesejáveis ou impurezas:
são partes de vegetais ou de animais
que interferem na qualidade do produto, como cascas, pedúnculos, pecíolos,
cartilagens, aponevroses, ossos, penas e
pelos animais e partículas carbonizadas
do alimento advindas do processamento
ou não removidas pelo mesmo.
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Ao contrário da norma anterior (RDC
175/2003) que determinava que a presença de matéria prejudicial à saúde humana
detectada macroscopicamente tornava o
produto/lote avaliado impróprio para o consumo e dispensava a determinação microscópica, a RDC 14/2014 permite a presença
de alguns materiais estranhos e determina
para estes os limites de tolerância.
Estes limites foram estabelecidos observando-se:

I. Risco à saúde, considerando a
população exposta, o processamento,
as condições de preparo e forma de
consumo do produto;
II. Dados nacionais disponíveis;
III. Ocorrência de matérias
estranhas mesmo com a adoção das
melhores práticas disponíveis;
IV. Existência de referência
internacional.
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Os limites de tolerância foram definidos na norma para algumas categorias de
alimentos - frutas, produtos de frutas e similares, farinhas, massas, produtos de panificação e outros produtos derivados de
cereais, café, chás, especiarias, cacau e
produtos derivados, queijos e cogumelos –
para os demais produtos que tenham em
sua composição alimentos destas categorias como matéria-prima ou ingrediente,
devem ser realizados cálculos baseados na
proporção do alimento utilizado para definir
o limite do produto final.
Um aspecto importante é que os limites de tolerância que foram estabelecidos
nesta RDC para os alimentos, matérias-primas e ingredientes consideram que estes
não sofrerão tratamento ou processamento
que possa diminuir ou eliminar as matérias
estranhas. Por exemplo, ainda que a matéria-prima utilizada em determinado alimento esteja fora dos padrões da norma, esta
poderá ser processada de maneira que o
produto final esteja dentro dos limites estabelecidos.
Vale ressaltar que, para as matérias
estranhas não consideradas nos Anexos 1
e 2 da RDC 14/2014, não existe limite de
tolerância, ou seja, deve-se considerar a
ausência como padrão.
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Limites de tolerância para matérias estranhas, exceto ácaros, por grupos de alimentos:
Grupo 1. Frutas, produtos de frutas e similares
Alimento

Matérias Estranhas

Limites de Tolerância (máximos)

Fragmentos de insetos indicativos
de falhas das boas práticas (não 10 em 100g
considerados indicativos de risco)
Produtos de tomate (molhos,
purê, polpa,
extrato, tomate seco, tomate
inteiro enlatado, catchup e
outros derivados)

Frutas desidratadas exceto uva
passa

40% de campos positivos para
extrato, purê, polpa e molhos
Fungos - Contagem de filamentos micelianos pelo método de
Howard (exceto tomate seco)

55% de campos positivos para
catchup

Fragmentos de pelos de roedor

1 em 100g

12% de campos positivos para
tomate inteiro enlatado com ou
sem suco

Fragmentos de insetos indicativos
de falhas das boas práticas (não 25 em 225g
considerados indicativos de risco)
Fragmentos de insetos indicativos
de falhas das boas práticas (não 25 em 225g
considerados indicativos de risco)

Uva passa

Fragmentos de pelos de roedor
Doce em pasta e geleias de
frutas

1 em 225g 1 em 225g

Fragmentos de insetos indicativos
de falhas das boas práticas (não 25 em 100g
considerados indicativos de risco)

Grupo 2. Farinhas, massas, produtos de panificação e outros produtos derivados de cereais
Alimento

Matérias Estranhas

Farinha de trigo
Farinha de milho e fubá
Alimentos derivados de farinhas,
tais como massas alimentícias,
biscoitos, produtos de panificação
e de confeitaria

Limites de Tolerância (máximos)
75 em 50g

Fragmentos de insetos indicativos 50 em 50g
de falhas das boas práticas (não
considerados indicativos de risco)
225 em 225g
Grupo 3. Café

Alimento
Café torrado e moído

Matérias Estranhas

Limites de Tolerância (máximos)

Fragmentos de insetos indicativos
de falhas das boas práticas (não 60 em 25g
considerados indicativos de risco)
Grupo 4. Chás

Alimento
Chá preto, verde ou branco

Matérias Estranhas

Limites de Tolerância (máximos)

Fragmentos de insetos indicativos
de falhas das boas práticas (não 20 em 10g
considerados indicativos de risco)
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Chá de camomila

Fragmentos de insetos indicativos
de falhas das boas práticas (não 90 em 25g
considerados indicativos de risco)
Insetos inteiros mortos, exceto
os indicativos de risco

Chá de erva doce ou de funcho

5 em 25g

Fragmentos de insetos indicativos
de falhas das boas práticas (não 120 em 25g
considerados indicativos de risco)
Fragmentos de insetos indicativos
de falhas das boas práticas (não 300 em 25g
considerados indicativos de risco)

Chá de menta ou hortelã

Insetos inteiros mortos, exceto os
5 em 25g
indicativos de risco
Fragmentos de pelos de roedor

Chás compostos

2 em 25g

100 em 25g, exceto nos chás
Fragmentos de insetos indicativos
compostos que contenham menta
de falhas das boas práticas (não
e hortelã que é tolerado 200 em
considerados indicativos de risco)
25g
1 em 25 g nos chás compostos
Fragmentos de pelos de roedor
que contenham boldo, menta,
hortelã e carqueja.
50 em 25g nos chás compostos
Bárbulas, exceto de pombo
que contenham boldo
Grupo 5. Especiarias

Alimento
Especiarias

Canela em pó

Matérias Estranhas

Fragmentos de insetos indicativos
80 na alíquota preconizada pela
de falhas das boas práticas (não
metodologia para cada vegetal
considerados indicativos de risco)
Fragmentos de insetos indicativos
de falhas das boas práticas (não 100 em 50g
considerados indicativos de risco)
Fragmentos de pelos de roedor

Orégano (todas as formas de
apresentação)

Pimenta do reino moída

1 em 50g

Fragmentos de insetos indicativos
de falhas das boas práticas (não 20 em 10g
considerados indicativos de risco)
Insetos inteiros mortos próprios
da cultura

20 em 10g

Fragmentos de pelos de roedor

1 em 10g

Fragmentos de insetos indicativos
de falhas das boas práticas (não 60 em 50g
considerados indicativos de risco)
Fragmentos de pelos de roedor
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Limites de Tolerância (máximos)

1 em 50g (preta)
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Grupo 6. Cacau e produtos derivados
Alimento

Matérias Estranhas

Limites de Tolerância (máximos)

Fragmentos de insetos indicativos
de falhas das boas práticas (não 25 em 50g
considerados indicativos de risco)

Cacau em pó ou massa

Fragmentos de pelos de roedor

Chocolate e produtos achocolatados

1 em 50g

Fragmentos de insetos indicativos
de falhas das boas práticas (não 10 em 100g
considerados indicativos de risco)
Fragmentos de pelos de roedor

1 em 100g

Grupo 7. Todos os tipos de alimentos
Alimento

Matérias Estranhas

Limites de Tolerância (máximos)

Alimentos em geral

1,5% de areia ou cinzas insolúveis em ácido

Funcho e gengibre

2,0% de areia ou cinzas insolúveis em ácido

Areia
Mangerona

3,5% de areia ou cinzas insolúveis em ácido

Orégano

3,0% de areia ou cinzas insolúveis em ácido

Para ver a resolução e seus valores completos acesse:
http://portal.anvisa.gov.br/wps/wcm/connect/e9e1c1004381c05e983bb935619547ef/Resolu%C3%A7%C3%A3o+RDC+14_2014_Mat%C3%A9rias+estranhas+em+alimentos.docx?MOD=AJPERES
ou

CLIQUE AQUI
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SIPEAGRO agiliza os
processos agropecuários

Por Raissa Urzedo

Sistema pretende desburocratizar processos relacionados ao
ministério da agricultura.
Foi instituído o Sistema Eletrônico Integrado de Produtos e Estabelecimentos
Agropecuários - SIPEAGRO, através da publicação da Instrução Normativa MAPA Nº
34, de 21 de Outubro de 2015.
SIPEAGRO é um sistema on-line, criado
pelo Ministério da Agricultura, para registrar
e cadastrar todos os Estabelecimentos e
Produtos Agropecuários. Através desta ferramenta, as empresas podem acompanhar
os Processos Administrativos relacionados,
tais como, status das solicitações de registro
de estabelecimentos, de produtos e afins, e
solicitações de alteração de cadastros.

O sistema também permite o gerenciamento dos procedimentos administrativos
de apuração de infrações e gerenciamento
técnico, de inspeções e fiscalizações agropecuárias de Processos Administrativos de
Fiscalização.
Além da coordenação e gestão dos cadastros e registros, o objetivo da ferramenta
é fazer a integração das informações através de um banco de dados único do MAPA.
O sistema pretende agilizar e
desburocratizar os processos. Afinal, sem o
SIPEAGRO, para registrar estabelecimentos
e produtos, as empresas tinham que enviar

Conheça as funcionalidades do SIPEAGRO:

1

A metodologia permite fazer controles dos
procedimentos relacionados à importação,

exportação, comercialização e ao uso na
produção agropecuária.

2

A s informações e documentos aportados
e

recepcionados

eletronicamente

têm

a autenticidade, a integralidade e o sigilo
preservados.

3

O s Certificados de Estabelecimentos e
Produtos registrados e/ou cadastrados

pelo MAPA são emitidos no próprio sistema.

4
5

pela

É possível também gerar relatórios básicos.

A ausência de informações ou o não
atendimento das exigências estabelecidas
legislação

do

MAPA,

acarretará

o

indeferimento do processo.
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a documentação exigida via protocolo e
aguardar por um prazo médio de seis meses.
Com a informatização do processo, o prazo
pode diminuir para um mês.
As empresas já registradas no MAPA
têm prazo de um ano, contado do recebimento da respectiva notificação expedida
pelo serviço de fiscalização competente,
para a atualização de seus cadastros. Após
a atualização, os números do registro e cadastro serão alterados. O descumprimento
dos prazos de atualização de registro e de
cadastro no SIPEAGRO, implicará sanções
previstas em legislação e na caducidade dos
mesmos.

“

Com a informatização do
processo, o prazo pode
diminuir para um mês.

”

O sistema pode ser acessado pelo site do MAPA, aba Serviços e Sistemas:
http://www.agricultura.gov.br/servicos-e-sistemas/sistemas/Sipeagro
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As empresas terão o prazo de
dois anos, após a alteração do número do registro no MAPA, para utilizar o estoque remanescente de rótulos e embalagens com a numeração
antiga.
O site contém orientações para
uso do SIPEAGRO. Para esclarecimento de dúvidas, dificuldades de
acesso, reclamações, criação de
novos usuários, entre outros, basta encaminhar as solicitações aos
gestores de cada módulo, conforme
descrito abaixo:

“

...empresas já registradas no
MAPA têm prazo de um ano...
para a atualização de seus
cadastros.

”

Veja os módulos:
• Módulo de Fertilizantes

• Módulo Produtos Veterinários

Nanshiu Maezoe

Lourdes Cristina

• Módulo de Bebidas e Vinhos

• Módulo Aves Comerciais

Bernardo de Albuquerque Medina, Cristhian
Saymon de Oliveira, Erika Mangili André

Clarice Bechara Meurer

• Módulo Laboratório Animal/Vegetal
Ernesto do Nascimento, José Márcio de
Moura Silva
• Módulo Agrotóxicos e Afins
Alvaro Ávila do Nacimento Inácio
• Módulo Alimento para Animal

• Módulo Qualidade Vegetal
Fábio Florêncio Fernandes
• Módulo de Aviação Agrícola
Luis Gustavo Pacheco
• Módulo Leilão Rural
Lucimar Malaquias

Janaina Garçone, Bruno de Paule, Fernanda
Tucci
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Agenda Regulatória
Confira o balanço da AR Anvisa 2015-2016
A Agenda Regulatória da Anvisa (AR)
constitui importante instrumento de gestão,
que permite ampla participação da sociedade em questões referentes à vigilância sanitária e que possibilita maior transparência
nos processos regulatórios da Agência.
Tendo sido reestruturada em 2015, a
AR passou a ter duração quadrienal, com
início em 2013 e duração prevista até 2016,
sendo que dentro do ciclo quadrienal são
publicadas duas agendas regulatórias com
vigência bienal cada uma (2013-2014 e
2015-2016).

Por Fernanda
Veloso Silqueira

quais sejam:
TEMA 1 - Aditivos alimentares e coadjuvantes de tecnologia.
TEMA 2 - Alimentos para Fins Especiais.
TEMA 3 - Alimentos para Nutrição
Enteral.
TEMA 4 - Boas Práticas.
TEMA 5 - Embalagens em contato
com alimentos.
TEMA 6 - Fortificação de Alimentos.
TEMA 7 - Padrão por categoria de
alimento.
TEMA 8 - Parâmetros e limites de
segurança.
TEMA 9 - Recolhimento de Alimentos.
TEMA 10 - Registro e Isenção de
Registro de Alimentos.
TEMA 11 - Rotulagem e informações
ao consumidor.
TEMA 12 - Serviços de Alimentação.

Na agenda (2015-2016) o macrotema “Alimentos” foi composto por 12 temas,

Além dos 12 temas listados anteriormente, a AR é ainda composta por 27 subtemas, que seguem o seguinte fluxo até
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publicação da norma: “apreciação não iniciada”, “preparação da proposta”, “apreciação inicial”, “participação social e consolidação”, “apreciação final” e “conclusão”.
Até o momento apenas 18% dos subtemas de alimentos foram concluídos pela
ANVISA, 11% dos subtemas ainda não foram iniciados, 33% estão fase de prepara-

ção da proposta, 4% foram submetidos a
apreciação inicial, 30% foram submetidos
a participação social, 4% estão em fase de
apreciação final e 30% foram submetidos a
apreciação social e estão em fase de consolidação.

Os subtemas concluídos em 2015, com a publicação dos respectivos
atos normativos, foram:
• Compostos para Nutrição Enteral - Resolução ANVISA nº 22, de 13/05/2015
• Fórmulas para Nutrição Enteral - Resolução ANVISA nº 21, de 13/05/2015.
• Recolhimento de Alimentos e sua comunicação à Anvisa e aos consumidores - Resolução ANVISA nº 24. de 08.06.2015.

• Rotulagem de alergênicos em alimentos
(Tema Mercosul) - Resolução ANVISA nº
26, de 02/07/2015.
• Prestação de Serviço de Alimentação em
Eventos de Massa - Resolução ANVISA nº
43, de 01/09/2015.

Encontram-se em fase de “Participação Social e Consolidação” os
subtemas:
• Aditivos Alimentares e Coadjuvantes de
Tecnologia para Vinhos.

Cartão Destinados ao Contato com Alimentos (Tema Mercosul).

• Aditivos para Nutrição Enteral.

• Embalagens Plásticas para Palmito em
Conserva.

• Boas Práticas de Fabricação para Indústrias de Embalagem.
• Boas Práticas para industrialização e comercialização de água adicionada de sais.
• Embalagens e Equipamentos de Papel e
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• Materiais, Embalagens e Equipamentos Celulósicos em Contato com Alimentos
(Tema Mercosul).
• Papéis para Cocção e Filtração a Quente
(Tema Mercosul).
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Já em fase de “Preparação da Proposta” temos os subtemas:
• Aditivos para Carnes e Produtos Cárneos
(Tema Mercosul).

• Suplementos Alimentares.
• Limite de Contaminantes Inorgânicos em
Fórmulas Infantis.

• Aditivos para Pescados.
• Aditivos para Suplementos Alimentares.

• Guia sobre Programa de Controle de Alergênico.

• Alimentos para Fins Especiais.

• Rotulagem de Alimentos Embalados (Tema
Mercosul).

• Fortificação de farinhas.
Por fim, encontra-se em fase de “preparação final” o subtema “Registro sanitário
e notificação de produtos isentos de registro
na área de alimentos”. Já os subtemas não
iniciados são: “Lista geral harmonizada de
aditivos alimentares e suas classes funcionais”, “Produtos a base de cereais integrais”
e “Categorização dos Serviços de Alimentação”.

Válido ressaltar que a ANVISA ainda
não publicou o edital de chamamento que
dará início à etapa de diálogos setoriais
para discussão da proposta de temas para
a próxima Agenda Regulatória (bienal). O
acompanhamento dos temas da Agenda
Regulatória 2015-2016 pode ser feito pelo
portal da ANVISA, pelo link:

Acompanhe a Agenda em:
http://portal.anvisa.gov.br/wps/content/Anvisa+Portal/Anvisa/regulacao+sanitaria/Assuntos+de+interesse/Agenda+Regulatoria/
Agenda+Regulatoria+Ciclo+Quadrienal/Agenda+Regulatoria+Bienio+2015-2016

ou

CLIQUE AQUI
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LÍDER EM GESTÃO DE RISCO LEGAL
EM SUSTENTABILIDADE

verdeghaia.com.br
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